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ZONDHEID EN CULTUUR 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Rijswijk, 28 januari 1987 

Op 6 juni 1984 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal een motie 
aanvaard, waarin de Regering werd verzocht om een evaluatie van de 
Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS). 

In overeenstemming met de opvattingen van mijn ambtsvoorganger 
heeft de SNS ten behoeve van de evaluatie een commissie benoemd, die 
haar eindrapport in augustus 1985 heeft uitgebracht. 

Het bestuur van de SNS heeft zich blijkens zijn brief van 20 november 
1985 aan de toenmalige Staatssecretaris van WVC in grote lijnen achter 
het rapport en de daarin vervatte aanbevelingen opgesteld. Ook het 
bestuur van de Nederlandse Sport Federatie heeft zich jegens mijn 
voorganger goeddeels instemmend over het rapport uitgelaten. Het 
Centraal Overleg Fondsen wervingsacties heeft niet separaat gereageerd; 
het achtte zijn opvattingen genoegzaam weergegeven in het SNS-stand-
punt. 

Een reactie van departementale zijde is tot dusverre uitgebleven omdat 
diepgaand onderzoek wenselijk werd geacht ter beantwoording van de 
vraag, of de voorstellen van de Evaluatiecommissie een voldoende 
oplossing zouden bieden voor het belangrijkste knelpunt waarmee de 
SNS wordt geconfronteerd, de teruggelopen inleg. Naast de uitgebreide 
oriëntatie van departementswege moet in dat verband melding worden 
gemaakt van het onderzoek naar de mogelijkheden van produktverbetering 
en aanpassing van het verkoop- en distributiebeleid. Over de resultaten 
van dit onderzoek heeft het bureau onlangs een rapport uitgebracht, 
waarover het SNS-bestuur in december 1986 besluiten heeft genomen. 

Nu na de besluiten van het SNS-bestuur te dien aanzien de hoofdlijnen 
van zijn beleid voor de komende jaren bekend zijn. Is het thans het 
moment u mede namens de bewindslieden van Economische Zaken en 
Justitie van mijn opvattingen over het functioneren van de SNS op de 
hoogte te brengen. Daartoe doe ik u bijgaande notitie met bijlage 
toekomen. 

Mocht het overleg over de evaluatie met de Tweede Kamer resulteren 
in ingrijpende veranderingen in de bestuursstructuur van de SNS, dan 
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wijzigt daarmee tevens de samenhang in de totstandkoming van het 
landelijk sportbeleid. In dat geval ben in voornemens de gevolgen van 
deze wijzigingen met de beleidspartners te bespreken. 

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
D. J. D. Dees 
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Lijst van afkortingen, behorend bij de nota inzake Evaluatie SNS 

SNS = Stichting de Nationale Sporttotalisator 
DB = Dagelijks Bestuur 
DB/SNS = Dagelijks Bestuur SNS 
NSF • Nederlandse Sport Federatie 
CMV = Cultuur, Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid 
SLV = Sport en Lichamelijke Vorming 
COF • Centraal Overleg Fondsenwervingsacties 
AROB = Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen 
KNVB = Koninkl i jke Nederlandse Voetbal Bond 
CRI = Centrale Recherche Informatiedienst 
PR = Public Relations 
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1. Introductie 

In het hierna volgende wordt aan de hand van het eindrapport van de 
Evaluatiecommissie een beoordeling van de organisatie en de werkwijze 
van de Stichting de Nationale Sporttotalisator gegeven. Zulks geschiedt 
op hoofdlijnen. In de bijlage is een beoordeling van alle aanbevelingen, 
ook betreffende aangelegenheden van meer ondergeschikt belang, 
opgenomen. 

De beoordeling op hoofdlijnen is als volgt opgebouwd. In § II wordt een 
schets gegeven van de uitgangspunten van de beoordeling. 

Aan de hand van dit beoordelingskader volgt in § III de evaluatie. 
Besloten wordt met een samenvatting (§4). 

2. Uitgangspunten van de beoordeling 

2.1. Voor de beoordeling van het functioneren van de SNS is een 
belangrijk uitgangspunt gelegen in de motie-Kaulingfreks, die in 1973 de 
basis legde voor de SNS in haar huidige vorm. Volgens deze motie dient 
de verdeling van de opbrengst van de toto en de lotto te geschieden door 
een instantie die als zodanig geen belang heeft bij die verdeling. 

Om die reden werd het bestuur van de SNS samengesteld uit een 
drietal groeperingen die elkaar naar verwachting in een redelijk evenwicht 
zouden houden, namelijk vertegenwoordigers van organisaties op het 
gebied van de sport en de lichamelijke vorming, van organisaties op het 
gebied van de cultuur, het maatschappelijk werk en de volksgezondheid 
en tenslotte van de overheid tezamen met enkele onafhankelijke deskun-
digen. Een andere reden om het bestuur op deze brede wijze samen te 
stellen was gelegen in de omstandigheid, dat aldus de samenhang in het 
sportbeleid en de plaats van de SNS daarin zou worden gewaarborgd. 

2.2. Ter advisering van het bestuur worden drie commissies ingesteld: de 
werkcommissie Sport en Lichamelijke Vorming, de Werkcommissie 
Cultuur, Maatschappelijk Werk en Volksgezondheid en de Werkcommissie 
Prijzen, Kosten en Acquisitie. 

2.3. De Stichting kreeg als taak via de toto en de lotto middelen te 
verwerven en deze toe te delen aan instellingen ten algemenen nutte, in 
het bijzonder op het gebied van de sport en lichamelijke vorming, van het 
maatschappelijk werk, de volksgezondheid en de cultuur. 

2.4. De bestedingsplannen van de SNS dienden gedurende het eerste 
jaar van de geherstructureerde SNS door de voor sport verantwoordelijke 
bewindsman of vrouw als voorheen te worden vastgesteld. Daarna zou 
alleen in uitzonderingsgevallen de minister zijn oordeel moeten uitspreken. 

3. Evaluatie van de uitgangspunten 

3.1. Samenstelling van het bestuur 

In het rapport van de Evaluatiecommissie is de positie van de overheid 
in het bestuur uitgebreid aan de orde gekomen. De commissie beveelt 
aan geen overheidsvertegenwoordigers in bestuur en werkcommissies op 
te nemen; een waarnemersstatus rekent de commissie wel tot de 
mogelijkheden. Het SNS-bestuur is in meerderheid van mening, dat de 
overheid geen bestuurslidmaatschap behoort te vervullen, doch wel deel 
zou moeten uitmaken van de werkcommissies. De NSF gaat weliswaar 
mee met het advies van de Evaluatiecommissie, maar sluit andere, ook 
verdergaande mogelijkheden om de rol van de overheid terug te dringen 
niet uit. 
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Wat de omvang van het bestuur betreft liggen de opvattingen van de 
Evaluatiecommissie, de SNS en de SF niet ver uiteen. De Evaluatiecom-
missie is geporteerd voor een bestuur van zeven personen. 

De NSF acht het wenselijk de omvang van het bestuur aanzienlijk terug 
te brengen; zij noemt echter geen aantal. Het SNS-bestuur spreekt van 
een dagelijks bestuur van zeven leden met vergaande bevoegdheden en 
een algemeen bestuur als het huidige dat twee a drie maal per jaar 
vergadert. 

Met de Evaluatiecommissie gaat mijn voorkeur uit naar een bestuur van 
zeven leden, dat door zijn beperkte omvang slagvaardig en flexibel kan 
opereren. De SNS-gedachte van een uit zeven personen bestaand 
dagelijks bestuur met vergaande bevoegdheden naast een algemeen 
bestuur spreekt mij minder aan. Naar ik vrees verliest in die constructie 
het algemeen bestuur de nodige betrokkenheid bij het functioneren van 
de instelling, zeker als het dagelijks bestuur vergaande bevoegdheden 
bezit. Dat roept trouwens ook de vraag op welke overige taken het in 
stand houden van een algemeen bestuur nog zouden rechtvaardigen en 
of zo een opzet niet het gevaar van competentiegeschillen omtrent de 
bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur in zich 
herbergt. 

In het bestuur van zeven personen dient er een evenwicht te bestaan 
tussen de bij de verdeling belanghebbenden en de onafhankelijken, wier 
aanwezigheid in het bestuur van geen enkele zijde ter discussie is 
gesteld. Ik stel mij dan ook een bestuur voor, dat is samengesteld uit drie 
onafhankelijken, onder wie de voorzitter, twee vertegenwoordigers van de 
sportorganisaties en twee vertegenwoordigers van de CMV-sector. 

3.2. De bestuurscommissies 

Het voortbestaan van de Werkcommissies SLV en CMV staat voor de 
Evaluatiecommissie noch voor de SNS of de NSF ter discussie. Wel is er 
verschil van mening over de samenstelling en de omvang: de Evaluatie-
commissie en in het voetspoor daarvan de NSF kiezen voor een commis-
siesamenstelling zonder overheidsvertegenwoordigers. Het SNS-bestuur 
heeft er een voorkeur voor de bestaande samenstelling te handhaven, zij 
het met de overheid niet langer in de voorzittersrol. De meeste affiniteit 
heb ik met de SNS-opvatting De beide in het geding zijnde commissies 
hebben aangetoond in hun brede samenstelling tot afgewogen adviezen 
te kunnen komen. Participatie door de overheid lijkt mij geen bezwaar 
gezien de adviserende en niet besluitvormende taken van de commissies. 

Overigens wil ikwat de afstemmingstaak van de SNS betreft de 
kanttekening maken, dat ik niet uitsluit dat deze in een later stadium ter 
discussie kan komen. Zulks moet worden gezien tegen de achtergrond 
van hetgeen de Notitie Accenten Sportbeleid vermeldt inzake het 
optimaliseren van de coördinatie van het algemeen sportbeleid. Ook het 
SNS-bestuur zelve geeft trouwens een vingerwijzing in die richting waar 
het voor de SNS een betrokkenheid bij het Nationaal Sport Overleg 
bepleit. 

3.3. Het marketingsprobleem 

De teruglopende inlegontwikkeling waarmee de SNS sedert enkele 
jaren geconfronteerd wordt maakt het hoogst noodzakelijk de inkomsten-
verwerving de komende tijd extra aandacht te geven. Uit de reactie van 
de NSF blijkt een voorkeur voor een adviescommissie op dit terrein. De 
SNS wil zo een commissie nader overwegen. Naar mijn mening heeft de 
SNS dan ook zeker de eerste jaren behoefte aan een kleine, gespeciali-
seerde adviescommissie. Deze commissie zou de directie en het bestuur 
moeten adviseren ten aanzien van een beleid dat de concurrentiepositie 
van de SNS ten opzichte van de overige kansspelen herstelt. 
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3.4. Middelenverwerving, besteding en prioriteiten 

3.4.1. Middelen verwerving 

Zoals bekend schrijven de Wet op de Kansspelen (artikel 27d, lid 1) en 
het Lotto/Toto-besluit (art. 3) voor, dat de SNS voor de distributie en 
acquisitie is aangewezen op sportverenigingen en, via deze verenigingen, 
op de door de SNS toegelaten ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, 
bij wie op het tijdstip van toelating ten hoogste tien personen als winkel 
of bedienend personeel werkzaam zijn. In casu gaat het vooral om 
tabakswinkels. Deze distributie- en acquisitiestructuur legt de SNS 
aanmerkelijke beperkingen op. Ten aanzien van de sportverenigingen 
betekent het dat er een appèl op de inzet van vrijwilligers moet worden 
gedaan, vrijwilligers die voor het ophalen van de formulieren en alle 
noodzakelijke aanverwante werkzaamheden steeds moeilijker te mobilise-
ren blijken. Een van de belangrijkste SNS-pijlers is daamee als uiterst 
kwetsbaar te beschouwen. 

Daarnaast moet worden vastgesteld dat het aantal sigarenwinkeliers 
door de jaren heen is afgenomen. Ook in dit opzicht zijn de op zich al niet 
zeer uitgebreide verkoopmogelijkheden verder beperkt. 

In het rapport van de Evaluatiecommissie wordt gepleit voor een 
andere distributie- en verkooporganisatie van de SNS. Ook het SNS-be-
stuur en de NSF zijn deze mening toegedaan. 

Het SNS-bestuur heeft met betrekking tot deze problematiek een 
onderzoek laten instellen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, dat 
het aanbeveling verdient dat naast de bestaande verkoopstructuur een 
nieuwe verkooporganisatie wordt opgebouwd. Hierbij dient sprake te zijn 
van een directe relatie tussen de SNS-centrale en winkeliers in het 
midden- en kleinbedrijf, de meest geëigende verkooppunten voor een 
organisatie als de SNS. 

Daarnaast zou de verkoop ook kunnen plaatsvinden bij bij voorbeeld 
filiaalbedrijven en warenhuizen, voorzover die bedrijven zich daarvoor 
kunnen en willen lenen. 

Eén en ander betekent dat de Wet op de Kansspelen (artikel 27d, lid 1) 
en het Toto/Lotto-besluit dienen te worden herzien. Uit het hiervoor 
genoemde onderzoek kan voorts worden vastgesteld dat produktvernieu-
wing en verbetering prealabele voorwaarden zijn ook tot herstructurering 
van de distributie- en verkooporganisatie van de SNS over te gaan. 

Bij produktvernieuwing wordt door de SNS met name gedacht aan de 
introduktie van een zogeheten instantloterij, een kansspelprodukt dat de 
laatste jaren in vele landen van Europa een brede ingang heeft gevonden. 
Ik neem mij voor om interdepartementaal te overleggen over de mogelijk-
heden deze nieuwe spelvorm in ons land te doen organiseren. Ik teken 
hierbij aan dat het huidige artikel 4 van het Kansspelenbesluit zich tegen 
invoering van deze kansspelvorm verzet omdat daarbij de prijsbepaling 
vooraf in plaats van achteraf plaatsvindt. Gelet op ervaringen in het 
buitenland, om wildgroei te voorkomen en om het risico van fraude bij 
deze kansspelvorm tot een minimum te beperken is het bovendien 
wenselijk dat slechts voor één landelijke kansspelorganisatie de mogelijk-
heid wordt geopend deze kansspelvorm te organiseren en exploiteren. 
Waarschijnlijk dient de Wet op de Kansspelen daartoe te worden gewijzigd. 
Volledigheidshalve merk ik nog op dat eerder de Staatsloterij, waarvoor 
de Staatssecretaris van Financiën de verantwoordelijkheid draagt, de 
wens heeft te kennen gegeven instantloterij te mogen organiseren. Het 
vorige kabinet heeft een beslissing daarover aangehouden. 

Uiteraard behoort strafrechtelijke handhaving van de Wet op de 
Kansspelen het onmisbare sluitstuk te zijn van het overheidsbeleid ten 
aanzien van de organisatoren van illegale kansspelen. Gelet op de totale 
werklast van de politie en de justitie is het niet reëel een intensiever 
opsporings- en vervolgingsbeleid te bepleiten. Nog daargelaten de vraag 
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of een dergelijke intensivering effectief zou zijn. Meer heil verwacht ik van 
het voornemen van de Staatssecretaris van Justitie om te onderzoeken 
of en in welke mate, met behoud van de uitgangspunten van de Wet op 
de Kansspelen, het geheel van veelal beperkende, wettelijke voorschriften 
dat van toepassing is op legale landelijke kansspelen kan worden gedere-
guleerd teneinde deze organisaties in staat te stellen beter te reageren op 
de wensen van het publiek waardoor tevens wind uit de zeilen van de 
illegaliteit wordt weggenomen. 

Voorzover ik medeverantwoordelijkheid draag voor het wettelijke 
regiem dat op de SNS van toepassing is, ben ik gaarne bereid aan dit 
onderzoek mee te werken. 

3.4.2. Besteding van de middelen 

De macro-sleutel 

Tussen de NSF en het COF is een geschil van opvatting gerezen over 
de verdeling van de beschikbare middelen over de sectoren SLV en CMV. 
Mijn ambtsvoorganger heeft aan de NSF en het COF doen weten niet 
bereid te zijn mede te werken aan maatregelen die zouden bewerkstelligen 
dat de gehele (netto) opbrengst van de SNS-kansspelen uitsluitend aan 
de sport en de lichamelijke vorming ten goede zouden komen. Wel zou 
een beperkte wijziging van de verdeelsleutel kunnen worden overwogen 
indien zou blijken dat de sport in een verhoudingsgewijs nadelige positie 
is komen te verkeren indien de opbrengsten van tv-acties en spelen meer 
naar de CMV- dan aan de SLV-instellingen en organisaties zouden zijn 
toegevloeid. 

Intussen heeft het Centraal Overleg Fondsenwervingsacties de 
bereidheid uitgesproken bij tv-acties gemeenschappelijk met de NSF te 
zullen opereren. 

Het overleg tussen NSF en COF over deze kwestie zal naar verwachting 
binnenkort worden heropend. Vooralsnog zie ik geen aanleiding de nu 
bestaande sleutel te wijzigen zolang mij daartoe niet een gemeenschap-
pelijk voorstel van NSF en het COF wordt gedaan. 

De afstemming van de bestedingen op de inkomsten 

Met de Evaluatiecommissie, de SNS en de NSF ben ik in beginsel van 
opvatting, dat de financieringswijze van de SLV-sector dient te worden 
gewijzigd van een systeem, waarbij het uitgavenniveau globaal wordt 
bepaald alvorens de middelen in bezit zijn, in een stelsel volgens hetwelk 
de uitgaven eerst worden vastgesteld nadat de inkomsten uit de kansspelen 
zijn verkregen. 

Deze omzetting zal met de nodige behoedzaamheid dienen plaats te 
hebben om te voorkomen dat gedurende de omschakelingsperiode al te 
omvangrijke beperkingen van sportactiviteiten-voorzieningen zouden 
moeten worden opgelegd. De aanpak, waartoe SNS intussen heeft 
besloten, namelijk om via een reservering van enige miljoenen guldens 
per jaar in een periode van tien jaar de mogelijkheid te scheppen de 
financieringswijze in de gewenste richting om te vormen, heeft mijn 
instemming dan ook ten volle. 

Evenals de NSF en de SNS meen ik, dat het niet nodig is om na 
realisering van de financieringsmethode bovendien nog een reserve ter 
grootte van een bestedingsjaar op te bouwen, zoals de Evaluatiecommissie 
voorstelt. 

3.4.3. Prioriteiten 

Het bestuur van de SNS heeft de discussie over de prioriteiten bij de 
bijdrageverlening hangende de evaluatie enige tijd laten rusten. Een van 
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de vragen, waarop een antwoord zal moeten worden gevonden, is die 
betreffende de breedte van het terrein waarop de bijdragen zich dienen te 
richten. In 1974 was het uitgangspunt dat in beginsel alle respect van het 
sportbeleid voor SNS-bijdragen in aanmerking zouden moeten komen. 
Ook een andere, al eerder gehoorde vraag, namelijk of de SNS-bijdragen 
zich zouden dienen te beperken tot activiteiten en voorzieningen op 
landelijk niveau - een verschraling waartoe de inlegontwikkeling in de 
laatste jaren noopte - zal bij de prioriteitendiscussie ongetwijfeld opnieuw 
aan de orde komen. Hoe dit alles zij, ik wacht de resultaten van deze 
discussie met belangstelling af alvorens ik over de prioriteitenstelling een 
oordeel geef. 

3.5. Het vaststellingsrecht 

In afwijking van het SNS-bestuur ben ik met de Evaluatiecommissie van 
opvatting dat de definitieve vaststelling van de bestedingsplannen door 
de bewindsman of -vrouw van WVC moet blijven geschieden. Hoewel ik 
mij ervan bewust ben dat dit vaststellingsrecht in 1974 als tijdelijk is 
geïntroduceerd, wegen en argumenten, op grond waarvan de achtereen-
volgende bewindslieden in overeenstemming met het parlement tot 
handhaving van het vaststellingsrecht hebben besloten, ook voor mij 
zwaarder dan de overwegingen die voor afschaffing pleiten. Mijn argu-
menten betreffen de verantwoordelijkheid van WVC voor de afstemming 
van geldstromen, de directe politieke aanspreekbaarheid van de bewinds-
persoon voor de bestemming der SNS-middelen door het parlement en de 
rechtszekerheid van de beneficiënten, die via de WVC-vaststelling een 
krachtens de Wet ARBO voor beroep vatbare beschikking ontvangen 
Zonder vaststellingsrecht zou een nieuwe beroepsinstantie en/of nieuwe 
beroepsprocedures in het leven dienen te worden geroepen. Op zichzelf 
zou zulks uiteraard denkbaar zijn, doch de onbetwist onafhankelijke 
positie van de AROB-recbter en de zorgvuldige procedurele voorschriften 
die bij AROB-beroep in acht worden genomen, pleiten er mijns inziens 
voor aansluiting bij deze rechtsgang te blijven zoeken. 

Een nieuwe beroepsinsiantie zou voorts het algemene beeld van de 
beroepsmogelijkheden die dit land kent ondoorzichtiger maken zonder 
dat daarvoor goede motieven te geven zijn. 

4. Samenvatting 

De voorstellen van de Evaluatiecommissie, die in grote lijnen door het 
bestuur van de SNS alsook door de NSF worden gesteund, worden ook 
door mij in meerderheid onderschreven. Slechts ten aanzien van het 
vaststellingsrecht en de samenstelling van het bestuur meen ik goede 
redenen te hebben om van de opvattingen der genoemde instantie af te 
wijken. 

Voor de stellingname is het behoud van het vaststellingsrecht het 
belangrijkste vertrekpunt. De argumenten waarom de bestedingsplannen 
van departementszijde vastgesteld dienen te worden, zijn hiervoor 
aangegeven. 

Om de bestedingsplannen ten behoeve van de vaststelling te kunnen 
beoordelen is uitvoerig overleg noodzakelijk. Het is dan ook voor de hand 
liggend om de overheid vanaf het begin van de voorbereidingen in de 
beraadslagingen te betrekken. Het lijkt van betrekkelijk ondergeschikt 
belang of de overheidsvertegenwoordigers in de SNS als lid of als 
waarnemer deelnemen. In beide gevallen wordt de door alle participanten 
wenselijk geachte verbinding tot stand gebracht. Waar de overheid in de 
huidige SNS-constellatie een minderheidspositie inneemt, zou een nieu-
we structuur zonder overheidsdeelneming ten onrechte suggereren dat 
een beslissende invloed weggevallen zou zijn. Ook thans is daarvan geen 
sprake, getuige het feit, dat er van de negentien bestuurszetels slechts 
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vijf door de overheid worden bezet. Wel komt het mi] wenselijk voor de 
omvang van het bestuur aanzienlijk terug te brengen. Het mij voor ogen 
staande bestuur van zeven personen zou mijns inziens dienen te bestaan 
uit drie onafhankelijke deskundigen, onder wie de voorzitter, en uit de 
kringen van de georganiseerde sport enerzijds en de cultuur, het maat-
schappelijk welzijn en de volksgezondheid anderzijds, elk twee vertegen-
woordigers. Het geheel overziende meen ik dat het grondige rapport van 
de Evaluatiecommissie en de daarop tot op heden ontvangen, zorgvuldige 
reacties weinig aanleiding geven de bestaande SNS-structuur ingrijpender 
te wijzigen dan ik in het bovenstaande voorsta. 
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BIJLAGE 

Overzicht van opvattingen inzake de evaluatie van de Stichting de Nationale Sporttotalisator 

Vlgnr. Evaluatiecommissie SNS NSF WVC 

/. De Inkomsten 

1. Een onderzoek naar mogelijk-
heden tot verruiming van de 
kansspelivarkt t.b.v. de gemeen-
schappelijke belangen vi;n 
kansspelinstellingen. 

2. Bezien (door de SNS) van moge-
lijkheden van samenwerking 
tussen kansspelinstellingen voor 
zover niet ten koste gaand van de 
individuele posities (meerder-
heidsstandpunt) c.q. beperkt 
to t onderzoek (minderheids-
standpunt). 

3. De wetgever dient geen maat-
regelen te treffen die de markt-
verhoudingen tussen de kansspel-
instellingen verstoren, 

4. De SNS dient reeds ingeschakel-
de sportverenigingen to t actie-
vere acquisitie te stimuleren en 
nieuwe verenigingen, ook uit de 
cultuur- en de maatschappelijke 
sector voor acquisitie te interes-
seren. Illegale prakti jken van 
verenigingen ontmoedigen. 

5. Op korte termijn een professio-
neel verkoopapparaat op- en uit-
bouwen in directe relatie met de 
SNS-centrale. 

6. Bij professionalisering van de 
verkoop een organisatie-advies-
bureau inschakelen. 

7. Bij professionele verkoop inspe-
len op relevante technische 
ontwikkelingen. 

8. Eventueel noodzakelijke wets-
wijzigingen met betrekking tot 
4 t /m 7. 

9. Toto handhaven; naast voetbal 
eventueel andere massaal in de 
belangstelling staande takken 
van sport. 

10. Een niet uitgekeerd bedrag in de 
eerste prijsklasse toevoegen aan 
de eerste prijsklasse van de 
eerstvolgende toto resp. lot to; 
gemiddeld geen hogere eerste 
prijs dan wettelijk toegestaan; 
vergunningswijziging. 

11 . Vergunningswijziging voor het 
cijferspel t.b.v. een verhoging 
van het prijzenpercentage van 
40% tot 47,5%. 

12. Handhaven van de f 5,— prijzen; 
kleine prijzen rechtstreeks uit-
betalen zodra dit technisch 
en financieel mogelijk is. 

1. Een dergelijk onderzoek wordt 
afgewezen. 

2. Slechts beperkte samenwer-
king op terreinen die los van 
de concurrentieverhoudingen 
staan (bijvoorbeeld gezamen-
lijke bestrijding van illegale prak-
t i jken, gezamenlijke opstelling 
t.o. afschaffing/vermindering 
van kansspelbelasting). 
3. Mee eens. 
Positie Staatsloterij niet ver-
sterken. Geen veranderingen 
dan na instemming van de 
betrokken ministeries en 
gehoord de legale kansspel-
instellingen. 
4. Sportverenigingen moeten 
ook op lange termijn actief 
bli jven bij de werving. 
Veel waardering voor vereni-
gingen en winkeliers, maar 
monopolie doorbreken (zie 5). 
Gereserveerd t.o. voorgestelde 
uitbreiding met cultuur- en 
maatschappelijke verenigingen. 
Het eff icitncy-on-lerzoek zal 
hieraan aandacht geven, (zie 46). 

5. 6. Mee eens. 
Zal worden meegenomen in 
efficiency-onoorzoek naarde 
SNS (zie 46). 

1. Eens met SNS: geen 
samenwerking inzake de 
verkoop van formulieren 
en/of loten. 

2. Eensmet SNS. 

3. Mee eens. 

4. Eens met de aanbeve-
lingen tot verruiming van 
de verkoopmogelijkheden. 
Sportverenigingen moeten 
de acquisitie voor de toto-
lotto kunnen blijven ver-
zorgen. Reserve jegens de 
inschakeling kan vereni-
gingen uit de CMV-sector. 

5. (Niet op ingegaan). 

6. (Niet op ingegaan). 

1.2. Fen dergelijk onderzoek kan 
in beginsel als nuttig worden 
beoordeeld. De kansspelinstellin-
gen staan echter meer in concurren-
tie tot elkaar dan dat er gemeen-
schappelijke belangen in het 
geding zi jn. Als de betrokken 
instelling geen of slechts beperkte 
mogelijkheden tot samenwerking 
zien, zal dat moeten worden 
gerespecteerd. 

3. Als de aanbeveling zo mag 
worden verstaan dat de instellin-
gen in overeenkomstige mate 
ontwikkelingsmogelijkheden 
moeten worden geboden, kan 
daarmee worden ingestemd. 

4. Als beoordeling door deskurv 
digen weinig perspectief biedt 
op het rendement van andere dan 
sportverenigingen, ligt het voor 
de hand de uitbreiding niet in die 
richting te zoeken. Voor zover 
mogelijk zouden illegale prakti jken 
ook met de SNS ten dienste 
staande middelen moeten worden 
ontmoedigd. 

5. 6. Kosten-baten analyse zal moe-
ten uitv ! zen in hoeverre zo'n 
apparaat rendabel is. 

7. Mee eens. 7. Alert zijn op de moge-
Geavanceerde verwerkingstech- lijkheden die de geavan-
nieken nog zeer kostbaar. ceerde apparatuur van de 

KNVB-afdelingen biedt. 
8. (H ier niet op ingegaan; wel bij 8. Eens met evaluatie-
de specifieke aanbevelingen. AI- commissie. 
daar instemmend). 

9. Toto handhaven; mogelijk" 9. Eens met SNS. 
heden van andere sporten slechts De suggestie t.a.v. andere 
zeer beperkt. 

10. Eens met wijziging van de 
zgn. jackpot-regeling voor zover 
de huidige wettelijke regeling 
die t.a.v. de lotto toelaat. Wijzi-
ging van de toto-jackpot-regeling 
wordt al voorbereid. 

11 . Mee eens. 

12. Mee eens. 

takken van sport nader 
analyseren; testen via 
experiment. 
10. (Niet op ingegaan). 

11 . (Niet op ingegaan). 

12. (Niet op ingegaan). 

7. Mee eens. 
Ook hier kosten en baten afwegen. 

8. Na het overleg met de Kamer 
zullen de eventuele consequenties 
voor de vergunning en wet worden 
vorm gegeven. 
9. Mee eens, ook ten aanzien van 
de twi j fel aan rendement en moge-
lijkheden van andere takken van 
sport. 

10. Mee eens. 
Toestemming voor de wijziging 
ten aanzien van de toto is al ge-
vraagd en verleend. 

11. Een dergelijke wijziging is op 
dit moment in strijd met het Kans-
spelenbesluit. 

12. Mee eens. 
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13. Huidig produktenpakket aanpas-
sen en uitbreiden, waar mogelijk 
met televisieondersteuning. 

14. Niet te lang aan één publiciteits-
bureau binden. 

15. Meer aandacht van de overheid 
voor overtreding van de Wet 
op de kansspelen door: 
— een onderdeel bij de Haagse 
gemeentepolitie onder te bren-
gen met eventuele inschakeling 
van de Centrale Recherche 
Informatiedienst. 
— in elk arrondissement een 
Officier van Justitie met de 
vervolging te belasten en over-
leg tussen hen te bevorderen. 

16. Bij beide Kamers der Staten-
Generaal dient de SNS regel-
matig aan te dringen op een 
actief vervolgings- en opspo-
ringsbeleid. 

17. Sportbonden op verzoek infor-
meren over illegale kansspel-
prakti jken van de verenigingen 
en de aangesloten winkelver-
kooppunten. 

18. Voor de SNS een minder strak 
wetteli jk kader; flexibeler 
bedrijfsvoering nastreven. 

1 3. (Niet op ingegaan). 

14. Mee eens. 
Oriëntatie op andere bureau is 
al gaande. 
15. Akkoord met inschakeling 
CRI. Moeilijk te beoordelen of 
de gemeentepolitie van Den 
Haag een speerpuntfunctie zou 
moeten vervullen. 

mee eens. 

1 6. (Niet op ingegaan) 

1 7. Mee eens. 

18. Mee eens. 

1 3. (Niet op ingegaan). 

14. Mee eens. 

15. Eens met de nood-
zaak illegale prakti jken 
te bestrijden. 

16. (Niet op ingegaan). 

17. (Niet op ingegaan). 

18. Mee eens. 

1 3. Als in elk bedrijf behoeft de 
verbetering van het produkt voort-
durend aandacht. Momenteel 
worden de mogelijkheden van een 
zgn. instantloterij onderzocht. 
Aan de realiseringsmogelijkheden 
daarvan zal naar vermogen steun 
worden gegeven. 
14. Mee eens. Inmiddels heeft de 
SNS een ander bureau ingescha-
keld. 
15. Politie en Justitie besteden 
naar vermogen aandacht aan de 
vervolging van kansspeldelicten. 

16. Vergt geen WVC-standpunt. 

17. Al le wettige middelen die 
dienstig zijn om een zo hoog 
mogelijke inleg te bewerkstelligen 
moeten worden aangewend. 

18. In beginsel zeker bereid de 
mogelijkheden tot flexibeler 
bedrijfsvoering te scheppen, mits 
dit niet al te zeer ten koste gaat 
van de bijdragen aan de insteI-
lingen. 

De Bestedingen 

19. Het geschil tussen NSF en COF 
over de macro-verdeling van de 
beschikbare middelen over de 
beide sectoren (SLV 73,5%-
CMV 26,5%) oplossen. 

20. CMV-bestedingspraktijk hand-
haven. 

2 1 . In SLV-sector moet het beste-
dingsniveau door het bestuur 
bindend aan de Werkcommissie 
SLV worden voorgeschreven. 

22. SLV-bestedingsniveau baseren 
op eerder beschikbaar gekomen 
gelden in plaats van op schat -
tingen van beschikbaar komende 
middelen. 

23. Binnen enkele jaren t.b.v. de 
SLV-sector een reserve vormen 
ter grootte van één bestedings-
jaar. 

19. Hoop op een aanvaardbare 
oplossing. 

20. Mee eens. 

2 1 . Mee eens; is formeel ook 
steeds gebeurd. Grotere voor-
zichtigheid bij de niveaubepaling 
is geboden. 
22. Mee eens. 
Realisering nader te bezien. 

23. Niet mee eens; betekent 
gedurende deze jaren een te grote 
aanslag op te verdelen middelen. 

19. Bij motie d.d. 23 mei 
1985 heeft de Algemene 
Vergadering van de NSF 
het noodzakelijk geoor-
deeld de Macro-sleutel 
fundamenteel ter d iscussie 
te stellen. NSF is bereid 
opnieuw met de CMV-sec-
tor te overleggen. 

20. Mee eens. 

2 1 . Mee eens. 

22. Mee eens. 
Realisering slechts moge-
lijk bij hogere inleg of 
wijziging van de macro-
sleutel. Ook termijn van 
realisering van die factoren 
afhankelijk. 
23. Akkoord met buffer 
voor tegenslagen; een 
extra reserve ter grootte 
van een jaarlijks beste-
dingsplan wordt afgewe-
wezen. 

19. Van het besluit van WVC om 
de macrosleutel tot 1990 onge-
wijzigd te laten is de NSF inmid-
dels in AROB-beroep gegaan. 

20. Mee eens. (zie echter ook de 
reactie op aanbeveling 26). 
2 1 . Mee eens. Niet bekend is dat 
het bestuur zulks ooit heeft 
nagelaten. 

22. Mee eens. 

23. Een zekere reserve om het 
bijdrageniveau voor al te dras-
tische schommelingen te behoe-
den is wenselijk. Over de omvang 
van de reserve en de wijze waarop 
deze zal worden opgebouwd zie 
ik gaarne voorstellen tegemoet. 
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24. In SLV-sector tot een indicatieve 
planning c.q. een planning op 
wat langere termijn komen. 

25. In CMV-sector de globale verde-
lingswijze handhaven. 

26. Een zodanige verantwoord ings-
wijze van de fondsen in de CMV-
sector dat via openbare menings-
vormen gecorrigeerd kan worden 
indien nodig. Bij andere verant-
woordingswijze eventueel SNS-
maatregelen (meerderheids-
standpunt); minderheidsstand-
punt: volstaan met controle 
externe accountant. 

27. Gedetailleerde wijze van verde-
ling en controle in de SLV-sec-
tor handhaven. 

28. Bij SNS-bijdragen aan interna-
tionale wedstrijdaccommodaties 
in sterke mate aandacht beste-
den aan exploitatiemogelijk-
heden en eigendomsverhou-
dingen. 
Stringente voorwaarden. 

29. Urgentiefonds transformeren 
tot een reservering voor onvoor-
ziene gevallen ad f 200 .000, -
è f 300 .000, - maximaal. 

30. Geen dubbelfinanciering door 
overheid en SNS van bestedings-
gebieden in de CMV-sector. 

31 . In SLV-sector hoogste prioriteit 
geven aan voorzieningen en 
activiteiten, lagere prioriteit aan 
het in stand houden van full-time 
arbeidsplaatsen. 

32. De hoogte van SNS-bijdragen 
aan het betaald voetbal afwegen 
binnen de totale prioriteitstelling 
en de indicatieve planning. 

33. Vraag of de vergoeding voor het 
gebruik van wedstrijdprogramma 
door de SNS moet worden 
beschouwd als een uitkering in 
de betrokken bestedingsrubriek 
betrekken bij het overleg NSF — 
COF (zie 19). 

34. Meer accent op borgstellingen 
ter realisering van sportaccom-
modaties. 

35. De mogelijkheid handhaven van 
bijdragen è fonds perdu bij het 
realiseren van verenigingsaccom-
modatiesvoor toto—lotto-vereni-
gingen. 

24. Nut van indicatieve planning 
is twijfelachtig. 

25. Mee eens. 

26. Doordat alle fondsen hun 
jaarverslagen aan de SNS doen 
toekomen wordt een voldoende 
open beleid gevoerd. Mede op 
basis daarvan heeft de SNS 
inzicht aan welke instanties 
bijdragen zijn verstrekt respec-
tievelijk welke bronnen de acti-
viteiten mogelijk hebben 
gemaakt. 

27. Mee eens. 

28. Mee eens. 

24. (Niet op ingegaan). 

25. (Niet op ingegaan). 

26. (Niet op ingegaan). 

27. (Niet op ingegaan) 

28. (Niet op ingegaan) 

29. Mee eens. 

24. Eens met SNS. 

25. Mee eens. 

26. Controle door externe accoun-
tant is voldoende. Wel zouden de 
normen die door de fondsen 
worden gehanteerd bij het toe-
of afwijzen van aanvragen open-
baar moeten worden gemaakt. 

27. Mee eens. 

28. Mee eens. Overigens is bekend 
dat voorshands geen bijdragen 
meer t.b.v. internationale wed-
strijdaccommodaties worden ver-
strekt. 

29. (Niet op ingegaan). 29. Zie 23. 

30. De SNS zal daarop alert 
bli jven. Is nagenoeg niet voor-
gekomen. 
3 1 . Prioriteitstelling is afhanke-
l i jk van de bestuurssamenstelling 
en die is mede onderwerp van 
de evaluatie. Hoge prioriteit 
aan activiteiten en voorzieningen 
behoeft niet in te houden dat 
aan het in stand houden van 
vooral full-t ime arbeidsplaatsen 
minder prioriteit behoeft te 
worden toegekend. 

32. Mee eens; gebeurde de 
laatste jaren al. 

33. Mee eens. 
Mocht tot «kostenpost» worden 
besloten dan zal de SNS bezien 
of die kosten aanvaardbaar zi jn. 
Daartoe alsdan overleg tussen 
SNS en KNVB. 

34. SNS besloot in juni 1985 
borgstellingen en bijdragen a 
fonds perdu als evenwaardige 
instrumenten te hanteren. Tot 
de afronding van de prioriteiten-
discussie zal die stellingname 
gehandhaafd bli jven. 
35. Mee eens. 

30. (Niet op ingegaan). 30. Eens met SNS. 

3 1 . Prioriteit aan activi-
teiten en voorzieningen 
behoeft niet te betekenen 
dat aan het in stand nou-
den van full-time arbeids-
plaatsen minder prioriteit 
wordt toegekend. Wel 
bezien of nuttige taken 
worden verricht. 

32. (Niet op ingegaan). 

33. (Niet op ingegaan). 

31 . De SNS heeft de prioriteiten-
discussie nog niet afgerond. Hoe 
de uitkomst ook moge zi jn, het 
bl i j f t noodzakelijk dat de bi j-
dragen t.b.v. landelijke taken 
de volle breedte van het lande-
lijke sportbeleid zullen blijven 
bestrijken in afstemming met de 
WVC-taken. 

32. Mee eens. 

33. In beginsel van mening dat de 
vergoeding voor het gebruik van 
het wedstrijdprogramma als 
kostensport moet worden 
beschouwd. 

34. Borgstelling is nuttig. 34. - 35 eens met SNS en NSF. 

35. Borgstellingen en bij-
dragen a fonds perdu die-
nen, vaak in combinatie, 
mogelijk te bli jven. 
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/ / / . Bestuurlijke en organisatorische aspecten 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

4 1 . 

42. 

43. 

Van de bestuurstaken dient de 
inkomstenverwerving de nadruk 
te hebben; de verdeling van 
gelden is de tweede voornaamste 
bestuurstaak. 

Het SNS-bestuur dient commen-
taar te geven op het onderhande-
lingsresultaat NSF-COF (zie 
ook 19) (meerderheidsstand-
punt). 
Minderheidsstandpunt: SNS-
bestuur heeft geen taak bij de 
vaststelling van de macro-sleutel. 
Het vaststellingsrecht van de 
bewindsman dient te worden 
gehandhaafd. 

Geen overheidsvertegenwoor-
digers in bestuur of werkconv 
missies; wel waarnemersstatus, 
behalve bij de behandeling van 
bezwaarschriften. Bestuur c.q. 
werkcommissies horen appel-
lanten. 

Wijziging van artikel 20 van de 
vergunning overeenkomstig 
38 en 39. 
Bestuursomvang verminderen 
tot 7 personen (NSF: 3; COF: 
2; onafhankelijk: 2) Nodig is 
deskundigheid op inkomsten-
verwervend gebied. Geen dage-
lijks bestuur. 

Zittingsduur bestuursleden: 
4 jaar; eenmaal herbenoeming 
mogelijk. 

Geen leeftijdsgrens voor be-
stuursleden. 

36. Mede gezien de samenstelling 
van het bestuur had de verdelings-
problematiek in het verleden de 
nadruk. Inkomstenverwerving 
verdient in de toekomst meer 
aandacht. De SNS zou op eniger-
lei wijze bij het NSO moeten 
worden betrokken. 

37. De macro-verdeling regar-
deert in eerste instantie de NSF 
en het COF. Bij een positief 
onderhandelingsresultaat zal 
dat worden gemeld, bij mis-
lukken kan de SNS niet meer 
dan bemiddelen. 

38. Mee oneens. Mocht het vast-
stellingsrecht echter worden 
gehandhaafd, dan dient dit ook 
bij andere legale kansspelinstel-
lingen te worden geïntroduceerd. 
39. Een grote bestuursmeerder-
heid meent dat de overheid geen 
deel van het bestuur behoort uit 
te maken. Wel overheidsvertegen-
woordigers in de werkcommis-
sies. 

36. (Niet op ingegaan). 36. Eens met de Evaluatiecommis-
sie. 

40. Mee eens. 

4 1 . Dagelijks bestuur van 7 
leden (NSF: 3, onder wie de 
vice-voorzitter; COF: 2;onafhan-
kelijk: 2, onder wie de voor-
zitter) met vergaand mandaat. 
Handhaving van het huidig 
Algemeen Bestuur met bevoegd-
heden op hoofdpunten. 
Bestuurders zouden wel aff ini-
te i t , maar geen specialistische 
kennisvan inkomstenverwerving 
hoeven te bezitten; wel het SNS-
bureau, eventueel terzijde 
gestaan door gespecialiseerde 
hulp van derden. Een commis-
sie van deskundigen nader over-
wegen. 
42. Een deel van het SNS is het 
met dit voorstel eens. Een ander 
deel is voorstander van een zit-
tingsduur van drie jaar met de 
mogelijkheid terstond te worden 
herbenoemd. 
43. Dat deel van het SNS-be-
stuur dat aanbeveling 42 steunt 
acht het stellen van een leeftijds-
grens niet nodig. De andere 
bestuursleden staan een leef-
tijdsgrens van 70 jaar voor. 

37. Zie 19. 37. Eens met de SNS. Overigens 
wordt de macro-sleutel bepaald 
door de vergunninggevers die tot 
beslissen bevoegd zi jn. 

3 8 - 3 9 
Rol overheid moet worden 
beperkt. Meest vergaand 
is afschaffing vaststellings-
recht, alsmede de overheid 
uit bestuur en werkcom-
missies. 'ndien niet haal-
baar, dan ten minste één 
van de mogelijkheden tot 
beperking van de over-
heidsinvloed realiseren. 
Eens met Evaluatiecom-
missie, mede gezien haar 
unanimiteit op dit punt. 
punt. Ter afstemming van 
geldstromen is bilateraal 
overleg N S F - W V C nodig. 
Rol NSO kan groter wor-
den. 
40. (Niet op ingegaan). 

38. Eens met de Evaluatiecommis-
sie. 

39. Eensmet Evaluatiecommissie; 
geen overheidsvertegenwoordigers 
in het bestuur wel in de commis-
sies, zij het niet als voorzitter. 
Bezwaarschriftenbehandeling van 
de zogenaamde Commissie — Duk 
van WVC. SNS-advisering aan WVC 
inzake de bezwaarschriften niet 
dan nadat appellanten zijn gehoord. 

4 1 . Akkoord met aanzien 
lijke verkleining SNS-
bestuur. Positie COF-ver-
tegenwoordigers mede 
afhankelijk van fundamen-
tele discussie over de po-
sitie van de CMV-sector 
in de SNS. Een bepaalde 
deskundigheid en affini-
teit met inkomstenverwer-
ving is nodig. Een commis-
sie met deskundigen inzake 
PR/publiciteit en acqui-
sitie overwegen. 

40. Gezien WVC-standpunt ten 
aanzien van 38 en 39 geen wijzigingen 
nodig. 
4 1 . Bestuur van zeven personen: 
drie onafhankelijken onder wie de 
voorzitter, twee leden uit NSF-
kringen, twee leden uit CMV-
kringen. Een commissie van acqui-
sitie-/marketingsdeskundigen. 

42. Eensmet Evaluatie-
commissie. 

43. (Niet op ingegaan) 

42. Eens met Evaluatiecommissie 
met inachtneming van 44. 

43. Leeftijdsgrens van 70 jaar. 
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44. 

45. 

46. 

47. 

Herbenoeming van bestuurs- 44. De voorstanders van een 
leden wordt aan de voordragende leeftijdsgrens (zie 43) zijn het 
organisaties overgelaten (mening met deze aanbeveling eens. 
van één lid van de evaluatie-
commissie). 
Communicatie tussen werk-
commissies en bestuur verbete-
ren door: 
• ten minste één bestuurslid 
de vergaderingen der werkcom-
missies te laten bi jwonen; 

45. 

• t.a.v. de werkcommissie SLV 
onmogeli jk, t.a.v. de werkcorrv 
missie CMV niet per sé nodig. 

44. (Niet op ingegaan). 

45 

44. Herbenoeming aan voordra-
gende organisaties overlaten. 

• de notulen van de werkcorrv 
missievergaderingen toe te zen-
den aan het bestuur; 
• het SNS-bestuur het secretari-
aat van de commissies te laten 
vervullen; 
• de leden van de werkcommis-
sies (5 è 7) te benoemen door de 
SNS op voordracht van SNS 
en COF. 

Efficiency-onderzoek van de 
totale SNS-organisatie door een 
extern bureau, waarbij het per-
spectief van wijzigingen in de 
verkoop moet worden betrokken 
Waar op grond van de aanbeve-
lingen nodig wijzigen van de Wet 
op de Kansspelen, de vergunnin-
gen, de statuten en het huishou-
delijk reglement van de SNS, 
inclusief de taakomschrijving 
van beide werkcommissies. 

(niet op ingegaan) 

• mee oneens; huidige situatie 
handhaven. 

• mee oneens: huidige situatie 
handhaven, zij het dat de over-
heid een terughoudender positie 
zou moeten innemen, b.v. geen 
voorzitterschap meer. 
46. Me? eens. 
De onderzoeksopdracht is intus-
sen vastgesteld en uitbesteed. 

47. Reeds bij de desbetreffende 
aanbevelingen op ingegaan. 

45. Huidige bepalingen en werk-
wijze handhaven, behoudens het 
voorzitterschap van de overheid 

• realiseerbaarheid zeer te van de beide werkcommissies. 
betwijfelen gezien de om-
vang van de werkzaam-
heden. 
• (niet op ingegaan) 

• secretariaat SLV bij de 
NSF laten. 

(niet op ingegaan) 

46. In cle nieuwe opzet 
tegelijk bezien hoe de 
SNS-organisatie zo eff i-
ciënt mogelijk kan ver-
lopen. 
47. Wenselijkheid van 
wets- en vergunnings-
wijzigingen reeds bepleit 
in verband met de inkom-
stenvergroting. 

* In haar brief d.d. 18 
december 1985 wijst de 
NSF erop, dat waar zij 
aanbevelingen onbespro-
ken laat, haar reactie 
instemmend is. 

46. Onderzoek is inmiddels ver-
richt. 

47. Eens met de Evaluatiecom-
missie. 
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